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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1084 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 

20 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

62. Βΐϊέχ,τα'τη των ορίων του Ελιεύί+ϊ'οο Τελών® ιαοοού 
Συγκροτήματος ΓΙΐτρθλαιοειοών της Ανώνυμης Ελ¬ 
ληνικής Εταιρείας ΙΙετιρε/.αιοεκών «Γ. ΜΑΜΙΔΑ- 
ΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» «ου &ρί*/ιϊται ετη άέτη Δενξροτό- 
ταμος ΘΜίταλονίκ-ςς. .1 

63. Τροτοτοίητη Κανονισμού «—δ,ρί ίιζρ'&ρώαεωις και αρ- 
μοίϊιότητος του Τμήματος Παροχών του ΜΑΤ και 
του τρόμου δ'ΐβαώσβως ατονομής και «ληςωμής πα¬ 
ροχών υ«ό του Ναυτικού Απομαχικού Τ«μ»ίοι> *« 

-Κεφαλαίου Αυτών».2 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

12. Έγγχριση της αριά, Π.Ρ. 3566/Γ 1066/22.12.83 
•/Λινής από-ρατης των Υπουργών Εάν. Οικονομίας 
και Οικονομικών «Επιστροφή ΐιαοοράς τόκων 1574/ 

' 1 /70 απόφασης Νομισματικής Βη^κής γ» οςαγω¬ 
γός προϊόντων».3 

14. II αραχώρησή κοινόχρηστης έκτασης 183 247 στρεμ¬ 
μάτων του αγο/τος Φανού Φλωφίνης στο ΤΕΘΑ για 
κάλυψη στρατιωτικών αναγκών.4' 

21. Αύξηση ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων. .. 5 
22. Μεταβολή της αάνύβσης του «Κυβερνητικού Συμβου¬ 

λίου Ηπωτερ’ΐκής Πολιτικής και Εάνικής Άμυ¬ 
νας» (ΚΓΣΕΑ).6 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ^ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ1 ΑΡΙΘ. 62 

Επέκταση των ορίων Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήμα¬ 
τος Πετρελαιοειδών της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας 
Πετρελαιοειδών «Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» που βρί¬ 
σκεται στη θέση Δενδροπόταμος Θεσσαλονίκης». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

. Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 436/1914 «Περί 
δασμολογικής αφομοιώσεως των νέων χωρών» (ΦΕΚ 357/ 
Α/1914), όπως συμπληρώθηκαν αυτές με την παράγραφο 
7 του άρθρου 15 του Ν.Δ,· 4257/1962 (ΦΕΚ 172/Α/1962). 

2. Τη^ με αρ. 0. 548/382/19.9.83 Κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού καί του Υπουργού Οικονομικών «για ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 
548/Β/20.9.83). 

3. Τη με αρ. 776/21.12.83 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υφυπουργού Οι¬ 
κονομικών, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Τα όρια της εδαφικής έκτασης των εγκαταστάσεων 
πετρελαιοειδών της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Πε¬ 
τρελαιοειδών «Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» που βρίσκο¬ 
νται στη θέση «Δενδροπόταμος» Θεσσαλονίκης και λειτουρ - 
γούν με το καθεστώς του Ελεύθερου Τελωνειακού Συ¬ 
γκροτήματος αποταμίευσης Πετρελαιοειδών, σύμφωνα με 
τα από 30.12.1958 (ΦΕΚ 12/Α/1958) και με αρ. 332/ 
19.5.1972 (ΦΕΚ 76/Α/1972) Β. Διατάγματα, καθώς και 
τα με αρ. 191/11.3.1978 (ΦΕΚ 42/Α/1978) και 742/ 
4.9.79 (ΦΕΚ 221/Α/79) Π. Διατάγματα, επεκτείνονται 
με την προσθήκη στον ήδη υφιστάμενο χώρο των εγκαταστά¬ 
σεων νέου τέτοιου, έκτασης δέκα χιλιάδων τριακοσίων ενε¬ 
νήντα (10.390) τετραγωγικών μέτρων, που ανήκει κατά 
κυριότητα στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυ¬ 
ναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και έχει νοικιαστεί στην παραπάνω 
Α.Ε.Ε.Π. «Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» για τη χρονική 
περίοδο από 15.2.1977 μέχρι 15.2.1986, σύμφωνα με την 
από 15 Φεβρουάριου 1977 σύμβαση μίσθωσης. 

2. Αυτή η επέκταση ισχύει για όσο χρόνο η προκειμένη 
εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί νόμιμα την παραπάνω 
έκταση, σύμφωνα είτε με την πιο πάνω σύμβαση μίσθωσης, 
είτε με άλλη όμοια, είτε με άλλη έννομη σχέση. 

3. Η εδαφική έκταση που προστίθεται στο πιο πάνω 
Ελεύθερο Τελωνειακό Συγκρότημα σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 1 αυτού του άρθρου, όπως φαίνεται και στο δημο¬ 
σιευόμενο μαζί με αυτό το Διάταγμα τοπογραφικό σχε¬ 
διάγραμμα, από 11 Μαρτίου 1983 του πολιτικού μηχανι¬ 
κού Γρηγορίου Κ. Κασκαβέλη με στοιχεία Γ1, Δ1, Ε1, 
Ζ1, II, ΚΙ, Γ1, συνολικού εμβαδού δέκα χιλιάδων τρια- 
κοσίων ενενήντα (10.390) τετραγωνικών μέτρων, αποτε¬ 
λεί τμήμα του μεγαλύτερου χώρου έκτασης τριάντα τριών 
χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (33.275) τετραγωνι¬ 
κών μέτρων, που έχει νοικιαστεί από την παραπάνω εται¬ 
ρεία σύμφωνα με την ίδια παραπάνω σύμβαση μίσθωσης 
και συνορεύει όπως φαίνεται παρακάτω : 

α) Βόρεια αφενός με το ήδη υφιστάμενο Ε.Τ. Συγκρό¬ 
τημα της προκείμενης εταιρείας σε τεθλασμένη πλευρά 
μήκους (Ζ1Ε1Δ1) =(Ζ1Ε1) + (Ε1Δ1) =77,20 +33,50 = 
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110,70 μέτρα και αφετέρου με χώρο ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ.· 

(που είναι νοικιασμένος και αυτός στην εταιρεία) σε μή¬ 

κος πλευράς (II Ζ1) =61,39 μέτρα. 

β) Νότια με χώρο ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. σε μήκος πλευ¬ 

ράς (Γ1Κ1) =152,01 μέτρα. 

γ) Ανατολικά με το ήδη υφιστάμενο Ε.Τ. Συγκρότημα 
σε μήκος πλευράς (ΓΙΔΙ) =40,00 μέτρα. 

δ) Δυτικά με χώρο ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ. σε μήκος πλευ¬ 

ράς (Ι1Κ1) =55,96 μέτρα. 

4. Για τη δημιουργία και χρησιμοποίηση των αποθη¬ 

κευτικών εγκαταστάσεων αποταμίευσης πετρελαιοειδών μέσα 
στον παραπάνω χώρο, η προκειμένη εταιρεία πρέπει να 
εφοδιασθεί με τις κατά τον Νόμο άδειες και εγκρίσεις και 
να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς 
πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτών των εγκαταστά- 

σεών της, αυτό δε διαπιστώνεται με απόφαση εκδιδόμενη 
από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, 

με την οποία παράχίταο: και η σχετική έγκριση έναρξης λει¬ 

τουργίας. 

II έγκριση αυτή ανακαλείται σε περίπτωση παύσης του 
δικαιώματος χρησιμοποίησης της προστιθέμενης παραπά¬ 

νω έκτασης στο Ε.Τ. Συγκρότημα, ή διαπίστωσης ανυπαρ¬ 

ξίας ή παράβασης των όρων και προϋποθέσεων, με βάση 
τους οποίους παραχωρήθηκε, και γίνονται συγχρόνως λη¬ 

ξιπρόθεσμες οι σχετικές πράξεις αποταμίευσης. 

Άρθρο 2. 

Ο χώρος που προστέθηκε στο Ελεύθερο Τελωνειακό Συ¬ 

γκρότημα της Α.Ε.Ε.Π. «Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» 

σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, εμβαδού δέκα χιλιά¬ 

δων τριακοσίων ενενήντα (10.390) τετραγωνικών μέτρων 
και αυτός του ήδη λειτουργούντος Συγκροτήματος της ίδιας 
εταιρείας που καθορίσθηκε με τα από 30/12/1958 και με 
μ?. 332/19.5.1972 Β. Διατάγματα, και τα με αριύ. 191/11. 

3.1978 και 742/1979 Π. Δ/τα. εμβαδόν σαράντα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων εννέα (48.509) τετραγωνικών μέτρων 
μαζί με τις μέσα σ’ αυτά εγκαταστάσεις, αποτελούν εφε¬ 

ξής ενιαίο Ελεύθερο Τελωνειακό Συγκρότημα αποταμίευσης 
πετρελαιοειδών, συνολικού εμβαδού πενήντα οκτώ χιλιά¬ 

δων οκτακόσιων ενενήντα εννέα (58.899) τετραγωνικών μέ¬ 

τρων το οποίο διέπεται, όσον αφορά τη μορφή του Τελω¬ 

νειακού Καθεστώτος, από τις διατάξεις, τα διατάγματα 
και τις αποφάσεις που αναφέρονται παραπάνοκ 

Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος. 

Αθήνα, 18 Φεβρουάριου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΤΕΙΩΡΗΣ 

(2) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 63 

Τροποποίηση Κανονισμού «περί διαρθρώσεως και αρμο- 

διότητος του Τμήματος Παροχών του ΝΑΤ και του 
τροπου βεβαιωσεως απονομής και πληρωμής παροχών 
υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και Κεφαλαίου 
Δυτών». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 123 και 124 παργ. I περί¬ 

πτωση στ' του Κ.Ν. 792/78 (ΦΕΚ 220 Α/14.12.78). 

β) Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού 
Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) που έχει διατυπωθεί στα 
πρακτικά της συνεδρίασης της 1.11.82, 

γ) Την αριθ. 12/4.1.1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής 

Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

Η παράγραφος I του άρθρου 28 του Κανονισμού, που 
αναφέρεται στον τίτλο του παρόντος Διατάγματος ο οποίος 
κυρώθηκε με το από 17.4.1956 Β.Δ. «περί κυρώσεως κα¬ 

νονισμού διαρθρώσεως και αρμοδιότητος του Τμήματος 
Παροχών ΝΑΤ και του τρόπου βεβαιωσεως απονομής κ*ι 
πληρωμής παροχών υπό του ΝΑΤ και Κβφαλαίου ,Δ*ςών» 

(ΦΕΚ 146Α/27.6.56) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«I. Οι συντάξεις του ΝΑΤ καταβάλλονται αντί -την 1η 
κάθε μήνα στις 25 του προηγούμενου τόσο για τους συντα¬ 

ξιούχους, που κατοικούν στην Ελλάδα όβο και γτ« «κείνους 
που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, των οποίων η σύνταξη 
καταβάλλεται σε συνάλλαγμα». 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας (αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Δια¬ 
τάγματος. 

Αθήνα, 18 Φεβρουάριου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΖ ΚΑΤΖΙΦΑΡΑΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
- (3) 

(Πράξη 12, της 17 Φεβρουάριου 1984) 

Έγκριση της αριύ. ΠΡ.3566/Π 1066/22.12.83 κοινής 
ατό φάσης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονο¬ 

μικών «Επ.στροφή διαφοράς τόκων 1574/1/70 απόφασης 
Νομισματικής Επιτροπής για εξαγωγές προϊόντων». 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

Γις διατάξεις του Ν. 400/76 «περί Υπουργικού Σψτ 
δουλίου και Υπουργείων» σε συνδυασμό με εκείνες του Ν, 

1266/82 «περί Οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πι¬ 

στωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατά¬ 
ξεις». 

2. Γις σιατάςεις του Ν. 128/75 «περί τροποποιήσεως και 
συμπληρωσεως ισταξεων τινων αναφερομένων εις την λει¬ 

τουργίαν του χρηματοδοτικού συστήματος». 

3. Την αριό. 654/Γ 71/2.2.84 εισήγηση του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την αρΛ ΠΡ.3566/Γ' 1066/22.12.83 κοινή 
απόφαση τωι> Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι- 
κ,ων, η οποία έχε* ως ακολοόύως: 

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή διαφοράς τόκων 1574/1/70 απόφασης) 

Νομισματικής Επιτροπής για εξαγωγές προϊόντων»ν 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Έχοντας υπόψη: 

*·, Τ·’ διατάξεις του Ν. 4(00/76 «περί Υπουργικού Συμ- 
βουλτου και Υπουργείων». 

^β. Τις διατάξεις του Ν. 128/75 «περί τροποποιήσεων βωκ 
συμπληρωσεως διατάξεών τινων αναφερτμένων εις την λει¬ 

τουργίαν του χρηματοδοτικού συστήματος». 

Τ’ Πατάξεις του Ν, 1266/88 «περί Οργάνω* ασκή· 

νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγαοτικής 
,.ΟΛίτικης και άλλες διατάξεις». 
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®· Τις διατάξεις περ-ί «ιδ'ΐχών επιτοκίων της 1574/1/22. 
8.19/-Ο απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε μιε μεταγενέστερες αχός·ίσιε;ς και ειδικότερα την 
ΠΡ 664/Γ 274/4.3.83 ικοινή υπουργική· απόφαση καθώς κοκ 
τις 352/18/28.11.78, 51/27.9.74 και 294/12/11.12.80 
σχετ.κές αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής. 

ε. Γην ΠΡ 4448/Γ 752/9.12.82 κοινή υκτοαιργυχη απόφα¬ 
ση. 

στ. Τα έγγραφα Ε5/174/28/.83, Ε5 883/16.5.83, Φ5/ 
Β67Ι69/15.3.83 και Φ5 23142/16.,12.82 του Υπουργείου Ε¬ 
θνικής Οικονομίας, Ε<4/3169/21.6.82 ρου Υπουργείου Εμπο¬ 
ρίου και 30441/85.82 του Υπουργείου Γεωργίας. 

ζ. Το αχό 19.7.1983 πόρισμα της. Επιτροπής Ε)λχορίας 
Γεωργικών προϊό/ντων. 

η. Τα σχετικά υπομνήματα των (διαφόρων παραγωγικών 
τάξεων, αποφασίζουμε, τροποποιώντας τις παραπάνω αποσεί¬ 
σεις, τα ακόλουθα : 

Α. Επί εξαγωγών επιτραπέζιων (βρώσιμων) ελιών που 
πραγματοποιούνται αχό 1.11.1983 μέχρι 31.10.1984 το προ- 
βλεχόμε-νο στη/ παράγραφο Ια τον κεφαλαίου Α' της 1574/ 
1/70 αχόςασης Ν.Ε. Ειδικό εξαγωγικό επιτόκιο υπολογίζε¬ 
ται σταθερά επί του καθοριζόμενου παρακάτω πολλαπλάσιου 
της αξίας 1ΌΒ αυτών μη εφαρμοζόμενων στη περίπτωση 
αυτή των σχετικών διατάξεων τον/ παραγράφων Ιβι, ιι καιι 
2α, β της ίδιας απόφασης, η -5® προκύπτουσα διαφορά τόκων 
καταβαλλετα: ολόκληρη μετά την υποβολή των σχετικών δι- 
καιολογητικών που χροβλόχονται από τη 1858/71 απόφαση 
της Υποεπιτροπής Πιστώσεων, όπως τροποποιήθηκε μεταγε¬ 
νέστερα και ειδικότερα με την ΠΡ 4448/Γ' 752/82 κοινή 
υπουργική απόφαση. 

1. Στο πενταπλάσιο της αξίας ΡΟΒ για εξαγωγές μαύ¬ 
ρων ελιών σε επώνυμα δοχεία (ή σε άλλες επώνυμες συ- 
σκευασίες) βάρους μέχρι και 5 χιλιόγραμμων. 

2. Στο τετραπλάσιο της αξίας ΡΟΒ για εξαγωγές μαύ¬ 
ρων ελιών σε επώνυμα δοχεία (ή σε άλλες συισκευασίες) βά¬ 
ρους άνω των 5 χιλιόγραμμων καθώς και σε μη επώνυμα 
δοχεία (ή άλλες συσκευασίες) ανεξαρτήτως βάρους. 

3. Στο εξαπλάσιο της αξίας ΡΟΒ για εξαγωγές πρά¬ 
σινων ελιών σε επώνυμα δοχεία (ή σε άλλες συσκευασίες) 
βάρους μέχρι και 5 χιλιόγραμμων. 

4. Στο πενταπλάσιο της αξίας ΡΟΒ για εξαγωγές πρά¬ 
σινων είλιών σε επώνυμα δοχεία (ή σε άλλες συσκευασίες) 
βάρους άνω των 5 χιλιόγραμμων καθώς και σε μη επώνυ¬ 
μα δοχεία (ή άλλες συσκευάστες), ανεξαρτήτως βάρους. 

5. Για την πραγματοποίηση καταβολής των παραπάνω 
ποσοστών διαφοράς τόκων/, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί 
στους παραγωγούς οι κατώ,τατες τιμές ποο καθαρίζονται 
κάθε φορά για ίο προϊόν, πράγμα που θα προκύπτει από τα 
τιμολόγια αγοράς ή τα συμβόλαια αγοράς των ελιών «ου θα 
έχουν συναφθεί μεταξύ των Συνεταιρισμών και των εξαγω- 
γέων. 

Β. Εγκρίνουμε την επιστροφή διαφοράς τόκων στις πραγ¬ 
ματοποιούμενες από 1.1.1983 εξαγωγές ζαχαρόπηκτων κύ¬ 
βων κίτρου σύμφωνα με τις γενικές ισχύαυσες διατάξεις της 
1574/1/22.8.70 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής, 

Γ. Επί εξαγωγών επεξεργασμένων φυσικών σπόγγων που 
πραγματοποιήθηκαν ή θα π:χγ.ματοποιηθούν από 1.1.1Θ83, 
η επιστροφή διαφοράς τόκων, σύμφωνα με τη 1574/1/70 
απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής θα λογίζεται σταθερά 
στο τριπλάσιο και 3/4 της αξίας ΕΟΒ αυτών και δεν θα 
εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των παρα¬ 
γράφων Α/2α/β της παραπάνω απόφασης. 

Δ. Η απόφαση αυτή πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υ¬ 
πουργικού Συμβουλίου, με απόφασή του που θα δημοσιευθβί 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α'), σύμφωνα μβ 
το άρθρο 1 του Ν. 128/1975. 

Αυτή η πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδά της Κύβερ- 
νήφεως. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Γραμματέας 
του Υπουργικού Συμβουλίου 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

(4) 

( Πράξη αριθΐ 14, της 17 Φεβρουάριου 1984} 

Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 183,247 στρεμμάτων 
του αγρ/τος Φανού Φλωρίνης στο ΤΕΘΑ για κάλυψη 
στρατιωτικών αναγκών. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/1979 «περί 
ρυθμίσεως θεμάτων και δι-αθέσεως των αποστραγγισθεισών 
γαιών ελών Λυσιμμαχίας και Τριχωνίδας και άλλων τινών 
διατάξεων». 

2. Το 307044 24.1.84 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας 
με το οποίο προτείνεται η παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 
183,247 στρεμμάτων από το αγρόκτημα Φανού Φλωρίνης 
στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) για κάλυψη στρα¬ 
τιωτικών αναγκών. 

3. Προφορική εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, για το 
ίδιο θέμα, αποφασίζει: 

Παραχωρεί κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα κοινό- 
χρηιτη έκταση 183,247 στρεμμάτων, που αποτελεί τμήμα 
από το 109 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγρ/τος Φανού Φλωρί¬ 
νης. όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα διαγράμ¬ 
ματος αναμόρφωσης του παραπάνω αγρ/τος διανομής έτους 
1961 στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) για κάλυψη 
στρατιωτικών αναγκών. 

Η παραχώρηση γίνεται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται 
»· 'αγκαία και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης σε περίπτωση 
που μέσα σε τρία χρόνια δεν χρησιμοποιηθεί για τον παρα¬ 
πάνω σκοπό ή αλλάξει ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται. 

Αυτή η πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ¬ 
νήσεις. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Γραμματέας 

του Υπουργικού Συμβουλίου 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

(δ) 
(Αριθ, πράξεως 21, της 21 Φεβρουάριου 1984) 

Αύξηση ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Γις οι στάξεις, του Ν.Δ. 3745/1957 «περί εκδόσεως 
εντ./ω·, γραμι/ατίων». όπως τροποποιήθηκε υε το άρθρο 4 
του Ν. 1266/1982. ' Ρ 

2. Την απο 1 / .2.1984 εισήγηση του Υπουργού Οικονομυ- 
κών με την Οποια ζητείται η αύξη/ση του ορίου κυκλοφορίας 
των εντόκων γραμματίων κατά δραχμές 1391500 εκατομμύ¬ 
ρια για την κάλυψη δαπανών του Δημοσίου, αποφασίζει : 
Αυξάνει απο 25 Νοεμβρίου 1983 κατά δραχμές 139.500 

εκατομμύρια το οριο κυκλοφορίας των εντόκων γραμματίων 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή από ίραχ- 
μες 460.500 εκατομμύρια σε δραχμές 600.000 εκατομμύρια. 
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Αβτη η πράξη να ϊημοτ:ε*8«ί στην Ερημεοίία της Κν- 
ϊέρνητης. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Αιχριδές αντίγραφο 
Ο Γραμματέας 

τον Ττοοργιχιον Σνμδονλίον 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

(6) 
(Αρ’.ύ. τράξεως 22. τη: 21 Φεβρουάριο» 1084) 

Μεταβολή της σ>όν$3>της το» «Καβερνητιχού Σνμβονλίο» 
ιΕξωτερϋχής Πολιτικής χα: Ε&νιχής Άκννας» (Κΐ 
ΣΕΑ). 

ΤΟ ΤΠΟΙΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας ντόψη : 

I. Τη διάταξη της τα:. 8 τον άρ-$ρο» 11 τον Ν. 1266/82 
(ΦΕΚ 81/τ. Λ') «όργανα ατχήσεως της νομισματικής. τι- 

στωτιχίής και συναλλαγματική; πολιτικής χα: άλλες 5:α- 
τάξεις». 

2. Την τρόταση τον Π ρωίντονργο», αποφασίζουμε ; 

Μεταβάλλεται η σνν·$Ετη τον «Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Εξωτερικής Π ολιτιχής χαι Εβίνιχής 'Αμννας» (ΚΥΣΕ1Α) 
τον ορίζεται στο άιρύρο 11 ταρ. 1. τον Ν. 1266/82 χαι 
μετέχουν αντό χα: ο: Αναπληρωτές Υπουργοί. Ε-5νιχής 
’ Αμ.νας χαι Εξωτερικών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Ενοημερίβια της Κν- 
βερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Αχρίδες αντίγραφο 

Ο Γραμματέας 
τον Υπουργικού Συμβουλίου 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

*Π0 ΤΟ ΕΟΜΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


